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Intro

• Mit forskningsprojekt
• ”Leg og dannelse som affektive processer”

• Smagsprøver: Indsigter og overvejelser

• Forskning gennem samskabelse
• Legekunst 

• 75/25 model: Pædagoger tager over fra kunstner  

• Legen
• Alle åbne for hinanden og for hvad der sker

• Forskning
• Lege med: Legen kan ikke forstås udefra

• Reflektere sammen: Hvad skete der? Hvordan forstå det? Hvad kan 
der gøres anderledes?

• Agere sammen: Gøre tingene på anden måde sammen 



Legens processer

• Tre processer i én
• Kreativ proces 

• Ny og relevant kombination

• Legen: Fantasifuldt og sjovt fantasiunivers

• Innovativ proces
• Føre den nye idé ud i livet

• Legen: Omskabe virkeligheden og handle i et fantasiunivers

• Dannelsesproces
• Dannelse til menneske gennem erfaringer af det større

• Legen: Dannes som kropsligt, socialt og tænkende selv i verden 



Legens affektive processer

• Affektive processer
• Kreativ proces 

• Inkubation og affektiv dømmekraft (Poincaré 1908)

• Innovativ proces 
• Intuition og vilje (Schumpeter 1934)

• Dannelsesproces 
• Stemningsskift og erfaringsdannelse (Hammershøj 2017)

• Legens affektive processer
• Idealtypiske faser

• Etablering (separation)

• Åbenhed (play attitude) 

• Opløftelse (play moods)  

• Udforskning (exploration)



Første fase: Etablering

• Separation fra virkeligheden
• Indstille sig på leg

• Bruge fantasi og indbildningskraft

• Skabe univers med egne regler

• Initiering af legen
• ”Skal vi ikke lege at…”

• ”Hov, hvad er det?” / ”Hov, hvem er du?”

• Legeansigt, legeuniform, etc. 

• Voksnes rolle: ”Gå forrest” (Yasmin)

• Affektiv karakter
• Lystfuld (befrielse fra vaner og rutiner)

• Opmærksom, nysgerrig, forventningsfuld



Anden fase: Åbenhed
• Lege-attitude

• Forholde sig åbent for hvad der skal ske
• Være åben: For egne og andres idéer

• Være lydhør: Hvilke idéer er sjovest?  

• Samskabende
• Pingpong: Bidrage – gentage/grine  

• ”Ja, og…”

• Finde ‘sprækker’ i virkeligheden

• Voksnes rolle: ”Følg børnene” (Yasmin)

• Selskabelighed
• Lystfuld: ”Individets ensomhed er ophævet i et samvær, i en forening 

med andre” (Simmel 1910: 178)

• Munter stemning: Verden føles større (forløsende) 



Tredje fase: Opløftelse
• Løftes op i fantasiunivers (boble)

• Finde på og lege ny leg
• Få det nye idé (kreativitet) 

• Føre den ud i livet (innovation)

• Voksnes rolle: Komme med anderledes bidrag (historier, 
forestillinger, roller, handlinger, udtryk, lege, etc.) 

• Flow 
• Lade sig rive med af strømmen og ind i energien

• Intenst pingpong: Skaber legen sammen uden anstrengelse

• ”Det må godt stikke lidt af” (Dorte) 

• Skift i lege-stemning
• Fra munterhed til begejstring: Dét er sjovt!

• Stemninger der åbner for nye muligheder

• Begejstring (nyt), foruroligelse (anderledes), trance (opløst) 



Fjerde fase: Udforskning

• Udforske ved at gentage legen
• Gøre dannende erfaringer 

• Afprøve legen på forskellige måde: Hvordan er den sjov?  

• Erfare at forholde sig anderledes gennem legen

• Ændre sin måde at forholde sig på som fysisk, socialt og tænkende 
selv 

• Selskabeligt 
• Roligt pingpong: Udforsker legen sammen eller med sig selv 

• Leger smilende og indforstået 

• Voksnes rolle: Deltage på lige fod i udforskningen

• Skift i legestemning
• Fra begejstring til munterhed: Er det her sjovt? 

• Lystfuld (samvær i et fantasiunivers)



Dannelse gennem leg
• Dannelse i dagtilbud (Hammershøj 2017)

• Gøre erfaringer ved at overskride i det større
• Nære omverden og konkrete menneske  

• Gøre erfaringer gennem
• Fysiske lege: Være kropsligt selv i fysisk verden  

• Sociale lege: Være socialt selv i social verden 

• Fantasilege: Være tænkende selv i forestillingsverden 

• Legekunstforløb
• Pædagoger: Når leger, ændrer relationerne til børnene sig

• Jeg: Følelsen af at lære børnene at kende som mennesker, især når 
lege fantasilege sammen

• I selskabeligheden ”fremstår [vi] rent ‘som mennesker’, som det, 
som vi i virkeligheden er” (Simmel 1910: 183f) 



Dannes som socialt selv
• Forskellige leges sociale dannelse 

• Fantasilege 
• Dannes som venner: Skabe og opleve sammen

• Humor: Finder det samme sjovt 

• Spil med regler  
• Dannes som bekendte: Omgås medspillere og modstandere

• Eksperimentere: Efterprøve træk og se hvad det føre til 

• Fysiske lege 
• Dannes som familie: Være sammen som kroppe

• Improvisation: Kan finde på og handle i situationen sammen

• Fortællinger
• Dannes som kærlighed: Være sammen i fortællingen og finde det 

samme sjovt 

• Spørge bagom: ”Hvad skete der så?”/ ”Hvad nu hvis?”





https://legekunst.nu/ressourcer-og-inspiration/podcasts/




